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EDITAL 

LICITAÇÃO Nº 005/2018 

CARTA CONVITE Nº 004/2018 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF, mediante a Comissão 

de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 

indicados, fará realizar licitação na modalidade CARTA-CONVITE, do tipo menor preço global, 

mediante o regime de empreitada por preço global, para contratação de pessoa jurídica 

especializada para a execução de obra de reforma sem ampliação das instalações físicas da 

sede do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF sediado em 

Brasília – Distrito Federal, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 

procedimento licitatório observará as disposições da Lei n. 8.666/93, da Lei Complementar n. 

123/06 e do Decreto n. 6.204/07. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO CONVITE:  

 

DIA: 19/06/2018  

HORÁRIO: (14h00min)  

ENDEREÇO: SGAN Quadra 604, Conjunto C, Asa Norte – Brasília – DF 

 

SEÇÃO I - DO OBJETO  

1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a 

execução de obra de reforma sem ampliação das instalações físicas da nova sede do 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF, com endereço na QS 

1 - Rua 210, Lotes 19, 21 e 23, Salas 730/738 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71950-

550, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.  

 

2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas nas especificações 

técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a este 

último.  
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SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3. As despesas relacionadas ao objeto desta contratação por conta dos recursos consignados 

na rubrica nº 6.2.2.1.01.02.002 – Reformas, conforme condições estabelecidas no Contrato, e 

o valor máximo estimado para a contratação é R$ 149.980,80 (cento e quarenta e nove mil 

novecentos e oitenta reais e oitenta centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no 

Termo de Referência – Anexo I.  

 

SEÇÃO III – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

4. O edital poderá ser impugnado:  

4.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública;  

4.2. Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública.  

5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 

realização do certame.  

6. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar 

ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF elementos, 

informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.  

7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame.  

8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação 

deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer 

interessado.  

 

SEÇÃO IV - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

9. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

escolhidos e convidados pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF e os demais interessados credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do horário marcado para apresentação das 

propostas.  

 

10. Não poderão participar desta licitação:  
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10.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;  

10.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;  

10.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e 

art. 28 do Decreto nº 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou 

impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);  

10.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da 

Lei nº 9.605/98;  

10.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

10.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial 

ou extrajudicial;  

10.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 

Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição);  

10.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);  

10.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93.  

10.10. Empresas não convidadas pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 

REGIÃO - CREF7/DF ou não cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF na correspondente especialidade; 

 

11. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante.  

 

SEÇÃO V – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EQUIPARADOS.  

12. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado 

o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus artigos 42 a 49.  

12.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-

á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº 123/06;  
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12.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º 

da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar nº 123/06, às ME/EPP.  

 

13. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 

independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário 

simplificado.  

 

14. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão 

apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar 

(Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).  

 

15. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao 

tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.  

 

SEÇÃO VI – DO CREDENCIAMENTO  

16. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante 

deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como 

participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, 

e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão.  

 

17. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada credenciado poderá 

representar apenas um licitante.  

 

18. Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou 

contrato social, ou mediante instrumento de procuração público ou particular. 

 

19. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante 

de se manifestar durante a sessão.  

 

SEÇÃO VII – DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA  
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20. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 

anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF 

CONVITE Nº 004/2018  

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX  

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO 

CONVITE Nº 004/2018  

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  

CNPJ N° XXXX  

 

21. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, desde que 

recebidos no endereço SGAN Quadra 604, Conjunto C, Asa Norte – Brasília – DF até o horário 

marcado para abertura da sessão pública.  

 

SEÇÃO VIII – DA HABILITAÇÃO  

22. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:  

 

22.1. Habilitação Jurídica;  

 

22.2. Qualificação econômico-financeira;  

 

22.3. Regularidade fiscal e trabalhista;  

 

22.4. Qualificação técnica;  

 

22.5. Documentação complementar.  
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23. Documentos relativos à habilitação jurídica:  

 

23.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

23.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

 

23.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

24. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:  

 

24.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou 

empresário individual;  

 

24.2. Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças 

estadual e federal do domicílio da licitante pessoa física;  

 

24.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

 

24.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

 

24.4. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:  
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24.4.1. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se 

houver, do Município da sede da empresa;  

 

24.4.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do 

Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 

Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de 

sociedades simples (cooperativas), no cartório competente.  

 

25. O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço 

patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, 

atestando a boa situação financeira:  

 

LG= Liquidez Geral – superior a 1  

SG= Solvência Geral – superior a 1  

LC= Liquidez Corrente – superior a 1  

Sendo,  

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)  

SG= AT / (PC+PNC)  

LC= AC / PC  

Onde:  

AC= Ativo Circulante  

RLP= Realizável a Longo Prazo  

PC= Passivo Circulante  

PNC= Passivo não Circulante  

AT= Ativo Total 

 

26. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos 

índices acima referidos deverá comprovar o patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor cumulativo do contrato a ser celebrado pelo licitante, como dado objetivo de 

qualificação econômico-financeira.  
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27. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 

ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

 

28. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:  

 

28.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 

28.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

 

28.3. Prova de regularidade perante:  

 

28.3.1. A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 

federais e à dívida ativa da União, por elas administrados;  

 

28.3.2. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.  

 

28.4. Certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quanto às 

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 

8.212/91, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas, por 

lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da 

União, por ela administradas;  

 

28.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por 

meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  

 

28.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.  
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29. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a 

regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.  

 

30. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 

hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias 

contados da data da abertura da sessão pública.  

 

31. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição 

(art. 43 da LC nº 123/06).  

 

31.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);  

 

31.2. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao julgamento 

das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 

recursal. (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07);  

 

31.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF convocar 

os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

32. Documentos relativos à Qualificação Técnica:  

 

32.1. Registro ou inscrição junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal 

(CREA-DF) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), da empresa 

licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s).  
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32.1.1. A empresa licitante ou o responsável técnico devem serem registrados ou inscritos no 

CREA do Distrito Federal ou no CAU, que possui registro nacional;  

 

32.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 

apresentação de:  

 

32.2.1. Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico 

- CAT, expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF) ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), da região pertinente, em 

nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizarão pelos trabalhos, elencados no subitem abaixo, relativa à execução de serviço 

de engenharia, em edifícios públicos ou privados, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços que são objeto desta 

Licitação;  

 

32.2.1.1. A Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida com base no Registro de Acervo 

Técnico, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados:  

 

32.2.1.1.1. Engenheiro (Civil, Elétrico, mecânico, etc.);  

 

32.2.1.1.2. Arquiteto e Urbanista;  

 

32.2.1.2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante;  

 

32.2.1.3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de 
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experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração;  

 

32.2.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade 

Técnica, registrado no CREA ou no CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra, em 

edifícios públicos ou privados comerciais, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços que são objeto desta Licitação.  

 

32.3. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  

 

32.4. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de 

representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serão 

realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução;  

 

32.4.1. A vistoria para apresentação de proposta será acompanhada por pessoa designado 

para esse fim (arquiteto autor do projeto), podendo ser agendada nas segundas-feiras, 

quartas-feiras e sextas-feiras, das 10 horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (61) 9 8175 4650;  

 

32.4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. 

 

33. Documentação complementar:  

 

33.1. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências deste Edital;  

 

33.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
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33.3. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso.  

 

34. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista 

neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.  

 

35. Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos 

documentos de habilitação referentes aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro 

regular.  

 

36. O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 

8.666/93.  

 

37. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.  

 

38. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração 

fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.  

 

39. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

 

39.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 

sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ; 

 

39.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  

 

39.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

39.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou 

por servidor qualificado do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF.  
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40. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado 

habilitado.  

 

SEÇÃO IX – DA PROPOSTA  

41. A proposta de preços deve ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada e rubricadas todas as suas 

folhas pelo representante legal do licitante.  

 

42. A proposta deverá indicar:  

42.1. O preço unitário e total para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, 

diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação;  

42.2. Planilha orçamentária, conforme modelo anexo a este Edital;  

42.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente 

as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços.  

42.3. Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus componentes, inclusive 

em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;  

42.3.1. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 

canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 

custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária;  

 

43. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de referência, sob pena 

de desclassificação de sua proposta.  

 

44. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
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45. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, que não podem 

ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.  

 

46. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  

 

47. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

 

48. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada.  

 

49. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas.  

 

SEÇÃO X – DA SESSÃO PÚBLICA  

51. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços 

será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada assinada pelo 

membro da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.  

 

52. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário.  

 

53. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes contendo a 

proposta e a documentação de habilitação.  

 

54. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros:  
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a) SICAF;  

 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

 

55. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 

da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).  

 

56. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o 

licitante inabilitado.  

 

57. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os 

licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação.  

 

58. A verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação dos licitantes que optarem pela 

comprovação mediante apresentação do registro nos respectivos níveis de cadastro do SICAF 

será realizada mediante consulta online ao sistema.  

 

59. Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter entregue a documentação 

à Unidade Cadastradora do SICAF no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão de 

Licitação solicitará à Unidade Cadastradora informações sobre a regularidade do licitante.  

 

60. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

se reunir.  
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61. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma motivada, 

indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na documentação.  

 

62. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessão.  

 

63. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão 

imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados.  

 

64. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão 

e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço.  

 

65. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão 

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão 

guardados na respectiva Seção.  

 

66. Após o final da fase de habilitação, os envelopes nº 02 dos licitantes inabilitados serão 

devolvidos lacrados.  

 

67. Os envelopes nº 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 

(dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão destruídos 

pela Comissão de Licitação.  

 

68. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame.  

 

69. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita 

mediante publicação no Diário Oficial da União, salvo se presentes os representantes dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata.  

 

70. Após a fase de habilitação, não caberá:  

70.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissão de Licitação;  
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70.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.  

 

71. Abertos os envelopes nº 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas apresentadas 

quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação.  

 

72. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.  

 

73. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.  

 

74. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 

da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes.  

 

75. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos para orientar sua decisão.  

 

SEÇÃO XI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  

76. O critério de julgamento será menor preço global.  

 

77. Será desclassificada a proposta final que:  

77.1. Contenha vícios ou ilegalidades;  

77.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;  

77.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;  

77.3.1. A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste Edital, 

desde que o preço global orçado fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de 

referência utilizado.  

77.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;  

77.4.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

77.4.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor orçado pela Administração, ou  

77.4.1.2. Valor orçado pela Administração.  
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77.4.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 03 (úteis) dias úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação.  

 

SEÇÃO XII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS  

78. Classificadas as propostas, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/06, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/07:  

78.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado será convocado 

para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;  

78.2. Não ocorrendo a contratação da ME/EPP ou equiparado mais bem classificado, serão 

convocadas, na ordem classificatória, as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados 

empatados para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).  

 

79. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).  

 

80. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados que se 

encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para determinar a primeira que 

poderá apresentar melhor oferta.  

 

81. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de 

empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).  

 

82. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).  

 

SEÇÃO XIII – DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE  

83. Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, restarem duas ou 

mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência:  
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83.1 Sucessivamente, aos serviços:  

83.1.1 produzidos no País;  

83.1.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

83.1.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.  

83.2 À licitante pessoa física, que tenha exercido o múnus público de jurado, na condição do 

art. 439 do Código de Processo Penal;  

83.3 Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo.  

 

SEÇÃO XIV - DOS RECURSOS  

84. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos:  

84.1 Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da 

lavratura da ata de reunião, nos casos de:  

84.1.1 Habilitação ou inabilitarão do licitante;  

84.1.2 Julgamento das propostas;  

84.1.3 Anulação ou revogação da licitação;  

84.1.4 Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento;  

84.1.5 Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o 

inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;  

84.1.6 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  

84.2 Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.  

 

85. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 02 (dois) dias úteis.  

 

86. O recurso será dirigido ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar 

sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informados.  
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87. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, 

responder ao recurso dos demais licitantes.  

 

88. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis após encerrado prazo de 

resposta mencionado no item anterior.  

 

89. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 

julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 

demais recursos.  

 

90. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos 

do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.  

 

91. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o 

prazo para recurso será suspenso.  

 

92. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

93. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor.  

 

94. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.  

 

95. Previamente à formalização da contratação, o CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de 

contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.  

 

96. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, 

para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.  

 

SEÇÃO XVI - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO. 

97. A contratação será formalizada por intermédio de Contrato.  

 

98. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificação da planilha orçamentária 

originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores não poderão acarretar redução, 

em favor do contratado, da diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos 

e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.  

 

SEÇÃO XVII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

99. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

SEÇÃO XVIII – DA GARANTIA DO CONTRATO  

100. No prazo de 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá 

prestar garantia correspondente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor da contratação, em 

conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.  

 

101. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do 

valor do contrato.  

 

102. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas 

as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme 

dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.  

 

103. A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades 

legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.  

 

SEÇÃO XIX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

104. O contratado obriga-se a:  

104.1 Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;  
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104.2 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93;  

104.3 Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77.  

 

SEÇÃO XX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

105. O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF obriga-se a 

efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.  

 

SEÇÃO XXI – DA FISCALIZAÇÃO  

106. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim 

especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 

1993, conforme detalhado no Termo de Referência.  

 

107. A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:  

107.1 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, 

correspondências e relatórios de serviços;  

107.2 Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios 

dos trabalhos;  

107.3 Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em 

execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as 

atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;  

107.4 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;  

107.5 Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;  

107.6 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os 

eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;  
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107.7 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas;  

107.8 Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;  

107.9 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do contrato;  

107.10 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 

prejudicial ao andamento dos trabalhos.  

 

108. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à 

execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a 

necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização.  

 

109. As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, 

elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos 

participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.  

 

110. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à 

contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.  

 

111. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente 

às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.  

 

112. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.  

 

SEÇÃO XXII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

113. O objeto será recebido:  
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113.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

do contratado;  

113.1.1 Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos 

serviços previstos no Termo de Referência;  

113.1.2 No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e 

complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como 

estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;  

113.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do 

recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais;  

 

114. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

 

SEÇÃO XXIII – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO  

115. O contratado é responsável pelos danos causado ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato.  

 

116. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 

contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

SEÇÃO XXIV – DA GARANTIA DA OBRA  

117. O serviço deverá possuir prazo de garantia de 05 (cinco) anos.  

 

SEÇÃO XXV - DO PAGAMENTO  

118. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da 

apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-

corrente indicados pelo contratado.  
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119. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da apresentação da fatura.  

 

120. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 

pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.  

 

121. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

121.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, a contratada apresentará a medição 

prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada;  

121.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;  

121.3 Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo;  

121.4 A Contratante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 

relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados;  

121.5 No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente;  

121.6 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;  

121.7 Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com 

detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.  

 

122. O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento 

dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.  
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123. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.  

 

124. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante.  

 

125. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 

PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 

1.234/12.  

 

126. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável.  

 

127. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

 

128. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pelo contratado.  

 

129. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 

processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, 

com os recursos e meios que lhes são inerentes.  

 

130. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato.  
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131. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 

ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

 

I = (TX/100)/365  

EM = I x N x VP, onde:  

I =, Índice de compensação financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 

SEÇÃO XXVI - DAS SANÇÕES  

132. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes 

penalidades:  

132.1 Advertência por escrito;  

132.2 Multa de mora de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o 

limite de 100 (cem) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;  

132.3 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;  

132.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

132.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

 

133. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:  

133.1 Advertência por escrito;  

133.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do contrato por ocorrência, até o limite de 100% (cem por cento);  
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133.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 100% (cem por cento) sobre o 

valor do contrato;  

133.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

133.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

 

134. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  

134.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos;  

134.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

134.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

 

135. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 

inerentes.  

 

136. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração.  

 

137. As demais sanções são de competência exclusiva do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF.  

 

SEÇÃO XXVII - DA RESCISÃO DO CONTRATO  

138. Constituem motivo para rescisão do contrato:  

138.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

138.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  
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138.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;  

138.4 O atraso injustificado no início do serviço;  

138.5 A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

138.6 A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

neste edital e no contrato;  

138.7 A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato;  

138.8 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

138.9 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 

67 da Lei nº 8.666/93;  

138.10 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

138.11 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

138.12 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

138.13 Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

138.14 A supressão, por parte do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - 

CREF7/DF, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;  

138.15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 

por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 

situação;  

138.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONSELHO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF decorrentes do serviço, ou parcelas 

destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
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interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;  

138.17 A não liberação, por parte do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 

REGIÃO - CREF7/DF, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;  

138.18 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato;  

138.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis.  

 

139. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

SEÇÃO XXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

140. O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.  

 

141. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

 

SEÇÃO XXIX – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

142. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 

quando eivado de vício insanável.  

 

143. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

144. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração.  

 

145. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 

dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.  
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146. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.  

 

147. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos.  

 

148. A nulidade do contrato não exonera o CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 

REGIÃO - CREF7/DF do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a 

data em que ela for declarada nula e por outros prejuízos regularmente comprovados, 

contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu 

causa.  

 

149. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público 

ou aos demais interessados.  

 

SEÇÃO XXX - DO FORO  

150. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, Seção 

Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

SEÇÃO XXXI - DISPOSIÇÕES FINAIS  

151. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

 

152. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

aquisição.  

 

153. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a 

fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública.  
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154. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento.  

 

155. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONSELHO REGIONAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF.  

 

SEÇÃO XXXII - DOS ANEXOS  

156. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:  

 

Anexo I – Termo de referência.  

Anexo II – Modelo de composição do B.D.I. 

Anexo III – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro  

Anexo IV – Modelo de declaração de vistoria.  

Anexo V - Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação.  

Anexo VI – Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei n. 9.854/99).  

Anexo VII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica  

Anexo VIII – Minuta de Contrato.  

 

 

Daniel Vasconcelos Veloso 
Presidente 

Comissão Especial de Licitação 
CREF7/DF 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA NA SEDE 

DO CONSELHO REGIONALDE EDUCAÇÃO FISICA DE TAGUATINGA. 

 

I. OBJETIVO 

Estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas necessárias, contidas 

neste caderno de encargos e especificações, na planilha orçamentária e no conjunto de pranchas, 

visando à reforma da sede do Conselho Regional de Educação Física - 7ª Região Distrito Federal 

(CREF7), situada nas salas 730 a 738 do Edifício Connect Towers (QS 1 Rua 210, Lotes 19, 21 e 23 – 

Taguantinga/DF). 

II. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao processo de licitação para fins de contratação dos serviços de reforma 

das referidas salas. 

III. TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA 

O tempo de duração da obra será de 2 (dois) meses. 

IV. REFERÊNCIAS 

Constituem partes integrantes desta demanda, os seguintes projetos e documentos: 

� Projeto de Arquitetura; 

� Projeto de Instalações Hidráulicas; 

� Projeto de Instalações de Combate a Incêndio; 

� Projeto de Sinalização de Emergência; 

� Projeto de ar condicionado (tubulação); 

Os custos referentes à reprodução de cópias dos projetos, necessários aos serviços, serão arcados 

pela contratada. 

V. CONVENÇÕES E SERVIÇOS GERAIS 

CONTRATANTE: Conselho Regional de Educação Física - 7ª Região - Distrito Federal. 

CONTRATADA: Empresa que, por meio de contrato, irá executar a obra. 

FISCALIZAÇÃO: Arquiteto credenciado pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar a execução da 

obra. 

Fabricante: Empresa fornecedora do material a ser empregado na obra. 
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Projetos: Conjunto de documentos e desenhos, elaborados pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, 

contendo as informações técnicas necessárias para a realização do empreendimento. 

Planilha de Quantitativo de Serviços: Planilha de relação e quantificação dos serviços a serem 

executados na obra. 

Equivalente Aprovado: Todos os materiais ou equipamentos citados na presente especificação técnica 

admitem substituição por outros equivalentes (mesma função e desempenho técnico), sob consulta e 

aprovação da CONTRATANTE. A comprovação das características deverá, a critério da CONTRATANTE e 

sem onerá-la, basear-se em ensaios tecnológicos normatizados. O fabricante escolhido deverá ser 

participante do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e seus 

produtos/equipamentos deverão estar em conformidade com as normas da ABNT. 

No presente termo utiliza-se a seguinte terminologia: 

Material: Substância fornecida à obra sem forma diretamente aplicável, nem com adaptação simples, 

ou ainda sem forma própria definida (ex. madeira, cimento, pedra em bruto). 

Produto: Qualquer substância produzida industrialmente, mas necessitando de ser trabalhada na sua 

forma para ser colocada (exemplo: chapas de fibrocimento, mantas de feltro), ou devendo juntar-se a 

materiais e outros produtos e, por determinadas operações, constituir elementos de construção 

(exemplo: chapas, tubos, tijolos). 

Componente: Produto já disponível no mercado, ou produzido especialmente, e que funciona como 

unidade mínima indivisível para a montagem de um elemento de construção (exemplo: interruptor, 

torneira). 

Elemento de Construção: Parte de um edifício que desempenha uma determinada função, 

independentemente do tipo de edifício, e que resulta geralmente da montagem ou junção de produtos 

e/ou componentes (exemplo: janela, revestimento de pavimento, paredes). 

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos de construção 

que se conjugam, constituindo partes da construção ou sistemas funcionais (exemplo: sistema de 

divisórias, sistema de iluminação). 

Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os pontos e situações 

abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes, acessórios, etc. 

 

VI. GENERALIDADES 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens: 

� Desenhos, especificações e demais documentos integrantes do Projeto. 

� Os serviços deverão ser executados de acordo com a presente especificação, sendo que qualquer 

solicitação de modificação deverá ser encaminhada, por escrito e fundamentada, à FISCALIZAÇÃO da 
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CONTRATANTE. Qualquer esclarecimento adicional sobre os serviços a serem executados, objetos da 

presente especificação, poderá ser obtido junto à FISCALIZAÇÃO. 

� Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia, estabelecidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

� Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais e/ou de especificações em 

sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos. 

� Dispositivos aplicáveis das legislações vigentes (Federal ou Distrital), relativos a materiais, segurança, 

proteção e demais aspectos das construções. 

� Normas de Segurança de Trabalho vigentes e aplicáveis a este caso. 

Todas as liberações necessárias junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal 

(CREA-DF) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), concessionárias locais 

e órgãos fiscalizadores serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como o pagamento de todas as 

despesas que se fizerem necessárias à completa execução dos serviços. 

Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra e sob a 

responsabilidade da CONTRATADA) as condições técnicas e as medidas locais ou posições a que o 

mesmo se destinar. 

Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos mesmos em 

relação aos desenhos e especificações, deverão ser corrigidas, antes do prosseguimento dos trabalhos. 

Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificação técnica e comprovada capacidade para a 

execução dos serviços objetos da presente especificação, de modo algum será aceita qualquer alegação, 

durante a execução do contrato, quanto a possíveis indefinições, omissões ou incorreções contidas no 

conjunto de elementos que constituem o presente projeto, como pretexto para cobrar 

materiais/equipamentos e/ou serviços ou alterar a composição de preços unitários. Por conseguinte, 

ainteressada deverá incluir no valor GLOBAL da sua proposta as complementações e acessórios 

ocasionalmente omitidos nos projetos e documentos, mas implícitos e necessários à completa e perfeita 

execução da obra assim como ao funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e 

aparelhos. 

A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de 

serviço, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

Caberá à CONTRATADA o controle de entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, 

bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço. 

Competirá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, máquinas, aparelhos e equipamentos 

adequados à perfeita execução dos serviços contratados. 
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A CONTRATADA administrará a obra por meio de arquiteto ou engenheiro responsável técnico e, 

para o bom desempenho de suas funções, deverá contar com tantos funcionários quantos forem 

necessários ao bom andamento da administração. A contratação e quantificação adequada de 

funcionários será de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá garantir o bom andamento e 

qualidade dos serviços prestados, fazendo as devidas correções caso solicitada pelo CONTRATANTE. 

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto 

nas “NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em especial 

a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 

pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, 

de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 

A CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 

equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que 

ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas 

pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado 

para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos 

da NR 18, em especial um Técnico em Segurança do Trabalho. 

Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer 

durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio, ficando desde já claro que 

na ocorrência deste fato a Contratada deverá ser responsável exclusivamente pelo fato ocorrido, 

isentando assim, qualquer responsabilidade da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá elaborar projeto como construído (as built), o qual deverá ser entregue até a 

data de recebimento provisório da obra, incluindo todas as alterações executadas nos projetos 

originais e efetivamente implementadas. O projeto como construído será elaborado a partir dos 

projetos originais com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser fornecidas: uma cópia 

“plotada” em papel sulfite, uma cópia digital em sistema CAD compatível com o aplicativo AUTOCAD 

2015. A entrega final dos projetos deve conter: a) Data da última atualização. b) assinatura dos 

responsáveis técnicos pela elaboração e pela fiscalização do projeto Como Construído. Os 

documentos deverão ser organizados em caixas-arquivo. As plantas deverão ser entregues em papel 

dobrado no formato A4. Nas caixas arquivo será acondicionado todo o material entregue, em 
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adequada sequência, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terão o seu 

conteúdo identificado na parte externa das caixas. Os discos CD-ROM deverão ser apresentados em 

conjunto com as pranchas. 

A CONTRATADA deverá providenciar junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

(CBMDF) a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos. 

Ficará a cargo da CONTRATADA adquirir livro “Diário de Obra” para preenchimento em conjunto com 

a FISCALIZAÇÃO. O diário deve ficar disponível na obra para vistas pela Fiscalização. O diário de 

obras, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, será destinada ao registro de 

fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão 

e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, 

autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela CONTRATADA e 

FISCALIZAÇÃO. 

 

1. MÃO-DE-OBRA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Toda mão-de-obra deverá ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na 

execução de cada serviço. 

Antes do início de cada serviço deverá ser providenciada permanente proteção contra: choques, 

entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudanças bruscas de 

temperatura, calor e frio, ação de raios solares diretos, incidência de chuvas, ventos fortes, umidade, 

imperícia de operadores e ocorrências nocivas de todos os tipos. 

Deverão ser protegidos: 

� Os serviços adjacentes já realizados ou em execução; 

� Os serviços a serem realizados, de acordo com a respectiva especificação; 

� Áreas, obras e salas vizinhas; 

� Transeuntes; 

� Outros bens, móveis ou imóveis. 

A CONTRATADA deverá requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou 

instaladores especializados, conforme se fizer necessário, a prestação de ininterrupta assistência 

técnica, durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados até a sua conclusão. 

1. MATERIAIS 

A CONTRATANTE deverá ter sempre em depósito as quantidades de materiais necessários para 

garantir a laboração normal dos trabalhos durante um período não inferior a cinco dias. 
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Os materiais deverão ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente, permitindo o 

bom andamento da obra, rápida quantificação e fiscalização da CONTRATANTE. 

Os materiais que guardados em obra deverão ser acondicionados de modo que não se percam os 

seus componentes, não se deteriorem, nem deteriorem as construções já executadas.  

Todo material destinado às obras deverá ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso 

anterior, embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os seguintes 

documentos: 

� Especificação dos materiais e recomendações para aplicação/execução, contidas nesse 

caderno; 

� Normas e/ou Especificações da ABNT ou de Entidades congêneres, inclusive estrangeiras. 

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de seu recebimento e 

antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas amostras (ou protótipos) 

previamente aprovadas pela CONTRATANTE. Todos os materiais entregues na obra deverão estar 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos necessários à sua aplicação e/ou 

utilização, como manuais, por exemplo. 

A comprovação das características dos materiais deverá, a critério da CONTRATANTE e sem onerá-la, 

basear-se em ensaios tecnológicos normatizados. 

Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de terreno 

ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens. 

Os locais de armazenamento deverão ser especialmente preparados e previamente designados e/ou 

aprovados pela CONTRATANTE, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e 

permanente arrumação. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 

prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

Os produtos fornecidos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados 

(conforme a espécie, o tipo, a qualidade ou outro fator de diferenciação) por compartimentos ou 

distância suficientes para impedirem a ação da natureza e/ou erosão e a mistura entre eles. 

Todos os locais de depósitos deverão ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento. 

Deverá ser dedicado, por parte da CONTRATADA, especial cuidado ao armazenamento de produtos 

voláteis ou facilmente inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, de fagulhas, 

brasas e chamas, bem como afastados das outras dependências da obra. 
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2. FORNECIMENTOS 

A CONTRATADA deverá fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, andaimes, equipamentos e 

mão-de-obra para a perfeita execução dos serviços especificados. 

A CONTRATADA deverá ainda fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, ou 

complementares, eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados em 

desenhos do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 

As quantidades de fornecimento deverão ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das 

obras, respeitar o cronograma aprovado pela CONTRATANTE e atender prontamente a reposição. 

As aquisições de materiais e execução serviços deverão ser efetivados somente depois de aprovadas 

pela CONTRATANTE as respectivas amostras, protótipos, desenhos de fabricação, instalação ou 

montagem. 

 

3. IMPUGNAÇÃO DOS MATERIAIS 

A CONTRATADA deverá impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de 

sua entrega à obra ou durante a verificação que deverá preceder o seu emprego, apresentar 

defeitos, características discrepantes das especificações, amostras, protótipos, bem como de 

desenhos de fabricação, instalação ou montagem. 

Todo material impugnado deverá ser imediatamente removido do canteiro de obras; a reposição 

deverá ser igualmente imediata, e sem ônus à CONTRATANTE. 

Todos os materiais, produtos, sistemas, elementos e componentes, que não satisfaçam as condições 

estabelecidas nesse caderno de encargos e projetos, serão rejeitados pela FISCALIZAÇÃO e 

considerados como não fornecidos. 

No prazo de três dias a contar da data da notificação da rejeição deverá a CONTRATADA remover por 

sua conta aqueles materiais para fora do local da obra.  O descumprimento deste prazo poderá 

acarretar a remoção pelo CONTRATANTE, às expensas da CONTRATADA, o qual não terá direito a 

qualquer indenização pelo extravio ou outra aplicação que seja dada aos materiais removidos. 

É proibida a aplicação de materiais com defeitos não detectados na entrega, bem como de materiais 

diferentes dos determinados, salvo se para tal houver aceitação por escrito da CONTRATANTE. 

 

4. MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa 

correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pela 

CONTRATANTE. 
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A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, 

registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das 

quantidades dos serviços efetivamente executados. 

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato. A CONTRATANTE deverá efetuar os 

pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no CONTRATO. 

 

5. PLACA DE OBRA 

A CONTRATADA obriga-se a confeccionar e conservar na obra a respectiva placa conforme exigido 

pelas legislações vigentes, atendendo a orientações da CONTRATANTE. 

 

 

VII. OBRA CIVIL 

Juntamente com a especificação de materiais, deverão ser obedecidos os critérios básicos para 

execução dos serviços, descritos nesta especificação, e cumpridas todas as normas da ABNT 

pertinentes ao assunto. 

 

1. DEMOLIÇÃO 

A CONTRATADA responsabiliza-se por toda e qualquer demolição necessária para a execução dos 

projetos de arquitetura e complementares, dentre elas demolição de paredes, forros, pisos, 

banheiros e esquadrias, conforme projeto. 

A CONTRATADA responsabiliza-se pela adequada retirada dos entulhos, armazenamento e descarte, 

segundo as legislações vigentes e exigências condominiais.  

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos cuidados, 

de forma a se evitar quaisquer danos.  

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes destas demolições serão 

executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigências e normas do Condomínio do Edifício 

Connect Towers e da Administração Regional de Taguatinga, cujos ônus são de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA.  

Os materiais remanescentes das demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão 

removidos e transportados pela CONTRATADA, para depósitos indicados pelo CONTRATANTE. Os 

materiais não reaproveitados serão destinados a usinas de reciclagem aprovadas pelo Órgão 

Ambiental competente com Licença de Operação vigente. 
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Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as 

prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 contrato, execução e supervisão de 

demolições. 

A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional habilitado sob responsabilidade de 

CONTRATADA, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurança 

recomendadas. 

 

2. DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) 

À CONTRATADA compete o fornecimento e a instalação de paredes de gesso acartonado, espessura 

nominal de 10 cm, com acabamento em ambos os lados, assim como as testeiras também de gesso, 

com utilização de placas resistentes à umidade (RU) nas áreas indicadas em projeto. 

As paredes de gesso acartonado deverão ser estruturadas, com fixações no piso e na laje, reforços, 

detalhes de acabamentos de acordo com as instruções de instalações dos fabricantes e as normas 

técnicas vigentes ABNT NBR 14715, 14716 e 14717.  

Terão acabamento com massa corrida devendo ficar totalmente nivelada e plana, ficando preparada 

para pintura. Não será admitido que as juntas entre as placas fiquem salientes ou perceptíveis, 

devendo ficar completamente nivelada, fixada e em perfeito acabamento. 

As paredes de gesso acartonado deverão ser executadas conjuntamente com as instalações 

hidráulicas, elétricas e outras se tiverem visto que no interior destas passarão dutos e tubulações, se 

houverem. As aberturas (portas, janelas, vãos livres, bancadas) deverão ser confeccionadas de 

acordo com cada caso específico. Esses pontos deverão ser reforçados e ser executados conforme 

dimensões das aberturas que serão inseridas. 

A execução das paredes divisórias de gesso acartonado deverá obedecer integralmente às 

recomendações de instalações dos fabricantes. 

Ref.: Placo, Knauff, Gypsum ou Equivalente Aprovado. 

 

3. REVESTIMENTOS 

À CONTRATADA compete a execução de todos os trabalhos relativos ao assentamento e substituição, 

quando o caso, de revestimentos nos panos de vedação, pisos, rodapés e soleiras, incluindo o 

fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme projetos 

e caderno de encargos. 

A base sobre a qual serão aplicados os revestimentos deverá ter sido dimensionada e executada de 

modo a não sofrer deformações.  
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Antes do início da aplicação dos revestimentos deverão ser verificadas diretamente na obra pela 

FISCALIZAÇÃO, as condições técnicas da base (substrato) que irá receber o revestimento, para que o 

desempenho deste não seja comprometido por irregularidades. 

O contrapiso será executado com antecedência mínima de 7 dias em relação ao assentamento dos 

revestimentos, com vistas a diminuir o efeito de retração da argamassa sobre a pavimentação. 

Com a finalidade de garantir a aderência do contrapiso à camada imediatamente inferior, esta última 

será umedecida e polvilhada com cimento Portland (formando pasta), lançando-se, em seguida, a 

argamassa que constitui o contrapiso. 

Os panos de vedação que receberão revestimento terão sua superfície emboçada e desempenada, 

tomando-se o cuidado de manter o mais perfeito prumo e esquadro das peças. 

Os revestimentos serão assentados de modo a ficarem bem ligados à parede por meio de argamassa 

de forma a apresentarem uma superfície regular. As suas juntas deverão ficar bem desempenadas e 

a sua largura não poderá ultrapassar 1 mm, as juntas serão fechadas com rejunte bege e os 

revestimentos serão cuidadosamente limpos. 

Deverá ser disponibilizada uma amostra do revestimento à FISCALIZAÇÃO, para aprovação do tipo e 

cor antes da compra e aplicação. 

Cabe à CONTRATADA a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas 

recomendações do Fabricante. A CONTRATADA deverá impugnar o recebimento ou o emprego de 

todo o material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a verificação que deverá preceder ao 

seu emprego apresentar características discrepantes da especificação. 

A execução dos revestimentos deverá obedecer rigorosamente às instruções do fabricante e só 

poderá ser efetuada por profissionais especializados. 

 

3.1. PORCELANATO 

Considerando que a maior parte desse revestimento deverá ser preservada, compete à 

CONTRATADA a execução de reparo em todas as áreas em que se fizer necessária a substituição de 

pisos e rodapés. A CONTRATADA, na avaliação dos projetos deverá estimar a quantidade necessária 

para reposição. 

Deverá ser mantida a marca, dimensões e cor do revestimento e rejunte atuais.  

Os assentamentos dos revestimentos deverão ser feitos com guias de modo a garantir o alinhamento 

da sua colocação. 

Após a aplicação dos porcelanatos as áreas serão isoladas e somente liberadas ao trânsito leve após 

48 horas de sua execução. A liberação para o tráfego de carrinhos e gericas só após 07 (sete) dias. 
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O corte das peças, quando necessário, deverá ser feito manualmente com o uso de ferramentas 

adequadas, como brocas diamante, cortadores diamante, pinças, rodas para desgaste etc. 

Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes do 

material que ficarem expostas ao contato físico. Para isso deve-se proceder a um bisotamento 

chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas arestas vivas. 

A limpeza rotineira deve ser feita somente com água e sabão, sem necessidade de utilizar ácidos ou 

outros produtos. 

Especificação:  

 

Pisos e demais panos de vedação: igual ao porcelanato e rejunte atuais. 

Panos de vedação dos ambientes café (recepção) e cozinha: Barrique Villagres 30x30 ou Equivalente 

Aprovado. Rejunte a definir. 

 

3.2. VINÍLICO 

Piso vinílico em manta 2mm padrão carvalho (Isabela Revestimentos ou Equivalente Aprovado), 

antiderrapante e com agente bacteriostático para a redução da proliferação de bactérias.  

As mantas devem ser aplicadas sobre contrapiso seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente 

curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos, limpo, firme e sem 

rachaduras. O contra piso deve estar sem depleções ou desníveis maiores que 1mm. 

O piso vinílico deverá ser fixado com adesivo acrílico adequado, indicado pelo fabricante do piso. 

Após a colocação do piso, deverá ser feito uma solda fria nas juntas, conforme orientação do 

fabricante.  

A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita utilizando arremate 

de rodapé, especificado pelo fabricante do piso. 

 

3.3. GRANITO 

Em granito São Gabriel, superfície polida, espessura de 2cm, 2 peças de 200x150cm, após portal de 

entrada, conforme projeto. 

 

3.4. SOLEIRAS 

Em granito afim ao existente, superfície polida em todas as faces aparentes, espessura de 2cm e 

largura igual à dos portais, locais de aplicação de acordo com o projeto. 
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4. PINTURA 

À CONTRATADA compete a execução de todos os trabalhos deste projeto relativos a pinturas, 

enceramentos e outros acabamentos de película fina, incluindo o fornecimento e aplicação de todos 

os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme projeto e memorial descritivo. 

As pinturas e outros acabamentos finais não referidos nos trabalhos deste capítulo, fazem parte da 

empreitada, tendo sido incluídos com as respectivas carpintarias, serralharias, alumínios, 

revestimentos de madeira, etc. 

A CONTRATADA deverá tomar as precauções necessárias para assegurar a proteção das superfícies 

que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas pela realização dos acabamentos.  

As tintas, pigmentos, betumes, vernizes, etc., devem dar entrada na Obra em embalagens de origem, 

seladas, e só poderão ser abertas quando da sua utilização. O caso solicitado, a CONTRATADA deve 

submeter a marca das tintas que pretende utilizar, devendo apresentar toda a documentação técnica 

que prove e garanta as respectivas características. 

Nos banheiros que serão preservados, será retirada textura atual (riscato) e executado pintura com 

tinta acrílica Menta (Suvinil) ou Equivalente Aprovado. 

 

4.1. PINTURA ACRÍLICA 

Os produtos a serem aplicados devem estar homologados. 

As bases de aplicação devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substâncias gordurosas, 

manchas e de todos os resíduos resultantes da realização de trabalhos anteriores. 

O teor de humidade e o acabamento das bases, e as condições de temperatura e higrométricas do 

meio ambiente devem satisfazer as prescrições de aplicação do fabricante. 

As deficiências da base de aplicação, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras, devem ser 

reparadas quer com o mesmo material do revestimento quer com produtos de isolamento e de 

barramento adequados às pinturas a aplicar.   

Antes de iniciar a execução de acabamentos, a CONTRATADA deve verificar o estado das superfícies a 

acabar, e propor ao responsável nomeado pelo contratante da obra a solução de qualquer problema 

que eventualmente dificulte a obtenção de uma boa qualidade na sua execução (humidade, 

alcalinidade ou qualquer outra particularidade). 

As demãos terão tonalidades ligeiramente diferentes que, em regra, vão de menos claro ao mais 

claro.   

As superfícies acabadas devem apresentar uma coloração uniforme e regular.  A correção das 

deficiências das superfícies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e outras - só será iniciada depois da 

CONTRATADA ter apresentado à aprovação da CONTRATANTE as medidas necessárias à sua 
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eliminação.  Em princípio a correção de deficiências em zonas localizadas obriga a repintura de toda a 

superfície. 

As operações de pintura e envernizamentos devem ser realizadas em compartimentos previamente 

limpos de todas as poeiras, e ao abrigo de correntes de ar. 

Sempre que haja dúvidas quanto à qualidade das tintas, vernizes ou outros produtos de acabamento 

a aplicar, deve a CONTRATADA mandá-los ensaiar ao LNEC, e submeter o respectivo parecer ao 

responsável nomeado pelo contratante da obra que só aceitará a sua aplicação se tal parecer for 

favorável. 

 

4.2. TEXTURA ACRÍLICA 

 

4.2.1. ESPECIFICAÇÃO 

Pintura a tinta acrílica acetinada semi-brilho lavável em paredes e tetos (três demãos). 

� Demão de isolamento. 

� Demãos de impermeabilizante ou mais se necessário até ficar bem-acabado. 

Pintura a tinta de água com tratamento anti-fungos tipo RobbialacStucomat sobre paredes e tetos 

interiores da copa e banheiro, com todos os materiais e trabalhos inerentes. 

Pintura Massa Niveladora / Textura Cimento Queimado Ibratin, ou Equivalente Aprovado. 

 

4.2.2. DIRETRIZES 

Sobre Massa Acrílica: Aplicar de 1 a 3 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma 

desempenadeira de aço INOX própria para aplicação de Cimento Queimado. Deixar secar no mínimo 

6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano 

umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das 

primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.  

Sobre pintura em bom estado: Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em 

água. Aplicar uma demão do Primer Para revestimentos Especiais deixando secar no mínimo 6 horas. 

Aplicar de 1 a 3 demãos de Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria 

para aplicação de Cimento Queimado. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com 

lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada 

demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o 

acabamento conforme desenho desejado.  

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011). A superfície deve estar firme, coesa, 

limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. 
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Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal 

aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e 

porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser 

removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através 

de jateamento de água, para aplicação do Anti Mofo (ver ficha técnica). Isolar produtos químicos 

sujeitos a reação tipo desmoldantes, com Fundo Preparador base solvente (ver ficha técnica do 

produto).  

 

5. MARCENARIA 

 

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

À CONTRATADA compete a execução de todos os trabalhos deste projeto relativos a carpintarias, 

incluindo o fornecimento e aplicação de ferragens, fechaduras, puxadores e todos os materiais com 

todos trabalhos inerentes. 

Todos os vidros e produtos de acabamento, como pinturas e outros, devem incluir-se nos respectivos 

capítulos. 

As fechaduras devem ser montadas após conveniente lubrificação interna. 

O trinco das fechaduras deve ter mola adequada ao peso das portas e atrito dos puxadores 

escolhidos. 

Os puxadores deverão possuir garantia do fabricante, anti-ferrugem. 

As dobradiças de dimensão superior a 2" devem ter anilhas auto-lubrificantes de nylon grafitizado. A 

CONTRATADA poderá utilizar outro tipo de anilhas, sempre de elevada resistência e qualidade. 

 

5.2. QUALIDADE DOS TRABALHOS 

Todas as peças de marcenaria serão cuidadosamente executadas segundo os preceitos técnicos e as 

indicações fornecidas à CONTRATADA. 

As dimensões devem ser corrigidas no local por forma a atingir-se o bom funcionamento pretendido. 

Todas as Marcenarias serão dotadas das ferragens e dispositivos de manobra necessários para o seu 

perfeito funcionamento, incluindo fechaduras e três chaves, puxadores, molas, etc., e serão 

escolhidas entre as marcas de melhor qualidade disponíveis no mercado. 

Quando não especificado no projeto geral serão escolhidas entre três amostras fornecidas pela 

CONTRATADA. 
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As respigas, dentes, e machos, devem encher perfeitamente as montagens e fêmeas. Em geral, nos 

encaixes, as respigas, os machos, e os dentes, terão uma espessura igual à terça parte da largura da 

face a que pertençam, e um comprimento duplo da espessura. 

Os encaixes de ligação das diferentes peças serão sempre feitos com toda a perfeição e com 

dimensões e formas proporcionais aos esforços a que estão sujeitas. 

Serão rejeitadas e mandadas substituir as obras que apresentarem defeitos de construção ou forem 

feitas com material de má qualidade. 

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA é obrigada a executar todos os trabalhos necessários 

para que as portas, aros e folhas e demais partes da marcenaria funcionem perfeitamente, bem 

como reparar todas as juntas que abrirem, substituindo por outras, se tanto se julgar necessário, 

sendo também responsabilidade da CONTRATADA o novo assentamento de ferragens em virtude de 

tais reparações. 

 

5.3. ASSENTAMENTO E FIXAÇÕES 

As marcenarias só devem ser assentes com o teor de humidade compatível com os locais de 

aplicação, e com o tipo de pintura a aplicar, nunca podendo ultrapassar 15%. 

De um modo geral não se aceitará a colocação de pré-aros, no entanto quando a CONTRATADA o 

julgar conveniente, deverá submeter à aprovação do material e processo de aplicação.  A aceitação 

de pré-aros nunca poderá representar qualquer acréscimo de custos. 

Depois do assentamento as marcenarias deverão ser convenientemente   protegidas contrachoques 

ou outros danos que prejudiquem a sua qualidade ou acabamento. 

No assentamento das marcenarias deve sempre considerar-se a selagem de todas as juntas 

perimétricas com silicone homologado.  

As dobradiças serão em aço inox, reforçadas, em número mínimo de três para porta com altura de 

2,10 m. Instalar dobradiça adequada para o peso da porta. De modo que não ocorra empenamento 

das folhas. 

A porta do sanitário acessível receberá puxadores de inox (barra para possibilitar fechamento da 

porta) na sua face interna, com dimensões 1 ½” x 40 cm. E chapa metálica conforme NBR 9050/2015. 

Na porta do banheiro acessível deverá ainda ser instalado conjunto de maçaneta tipo alavanca e (na 

parte interna) a tranca deverá ser adaptada com a adição de peça de aço para que a tranca trabalhe 

como alavanca. 

 

5.4. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS 

Para verificação dos elementos aplicados são admitidas as seguintes tolerâncias máximas: 
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� Verticalidade de ombreiras: 0.1 % 

� Horizontalidade das vergas: 0.1 % 

�  

5.5. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Todas as portas em marcenaria, incluindo aros, ferragens e assentamento. 

Sempre que não sejam referidas outras especificações, as portas e portinholas, etc., serão sempre 

dotadas de fechaduras em aço inox com canhão tipo "Yale" e serão fornecidas com três chaves. 

Quando escolhido um material e um acabamento para as ferragens estas devem apresentar aspecto 

idêntico. 

 

6. FORROS 

 

6.1. ESPECIFICAÇÃO 

Camada de lã de vidro sobre gesso acartonado estruturado. Revestimento final com espuma flexível 

de poliuretano tipo "sonex", auto extinguível, com superfície esculpida 35/35. Cor grafite. Pé-direito 

final de 2,45m. Placa tipo standard.  

Tetos de rebaixo contínuos em "Gesso Cartonado" com todos os materiais e trabalhos inerentes. As 

placas serão aparafusadas a uma estrutura formada por perfis metálicos que se fixarão às lajes 

através de peças de suspensão. 

Inclui-se iluminação embutida no teto falso. 

A montagem, o modo de execução e o tratamento das juntas deverá satisfazer as indicações do 

fabricante. Inclui barramento e pintura. 

 

6.2. DIRETRIZES 

A CONTRATADA deverá verificar a qualidade das placas de gesso antes do recebimento. As placas 

devem possuir superfície lisa; espessura e cor uniforme; faces planas; arestas vivas e bordas retas, 

rebaixadas ou bisotadas;  

Cuidar do armazenamento das peças. Armazenar as peças em locais secos e sem contato direto com 

o solo;  

Confirmar as dimensões do local de execução do forro antes de iniciar a montagem;  

Verificar o alinhamento, nível, esquadro e outras especificações indicadas no projeto;  

Confirmar se foram testadas todas as instalações antes do fechamento do forro;  

Conferir a locação das luminárias e tomadas;  
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Entregar o serviço somente se o forro apresentar superfície plana, com as juntas das placas 

formando linhas retas, paralelas às linhas das paredes e resultando em um quadriculado 

homogêneo; 

Os forros devem apresentar superfície plana, sem manchas amareladas; 

Os forros não podem apresentar flechas maiores que 0,3% do menor vão. 

 

7. INSTALAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS 

Ver mais informações no projeto hidrossanitário fornecido pela CONTRATANTE. Falhas e omissões 

eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e 

questões pertinentes a obra em execução, deve procurar responsável nomeado pelo contratante. 

Todas as instalações serão executadas em estrita observância ao projeto correspondente, sendo que 

eventuais modificações deverão ser realizadas somente após aprovação do responsável nomeado 

pelo contratante.  

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e substituição. Os 

aparelhos e seus respectivos acessórios serão instalados com maior esmero e em estrita observância 

às indicações do projeto, às especificações e, ainda, às recomendações dos fabricantes. 

O perfeito estado de cada peça será cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o 

mesmo ser novo e não ser permitido quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou 

manuseio inadequados. 

Todos os acessórios de ligação de água serão arrematados com canopla de acabamento cromado. 

Empregar as conexões adequadas para desvios ou pequenos ajustes. 

Não utilizar bolsas feitas com o próprio tubo recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas. 

 

7.1. REDES DE ÁGUAS FRIAS 

A instalação e alterações deveram ser executadas segundo as prescrições do fabricante e utilizando 

os respectivos acessórios.  Os tubos deverão ser facilmente substituíveis. 

Fazem parte desta empreitada o fornecimento e aplicação de todos os acessórios incluindo torneiras, 

tanto de serviço como de segurança, devendo todos os componentes garantir a estanquecidade e a 

resistência à pressão da rede. 

 

7.2. REDE DE ESGOTOS 

Rede de esgoto caso necessário ser alterada deverá ter condições de servir todos os aparelhos 

sanitários, de acordo com os regulamentos em vigor e o projeto da especialidade. 
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O dimensionamento dos tubos de queda e dos ramais de descarga será estabelecido através da 

regulamentação em vigor, com base no número de unidades de escoamento. 

Os tubos de queda em tubo PVC serão ligados a partir da sua caixa de base às correspondentes caixas 

de ramal secundário, através de ramais com inclinação de 2%. 

 

8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

8.1. LOUÇAS 

 

8.1.1. CUBAS 

Será alterada a cuba do banheiro acessível. Utilizar massa plástica para fixar a cuba ao granito e 

obedecer ao manual do fabricante para instalação da peça. 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para seu perfeito 

funcionamento. 

Colar a cuba na bancada com reforço de grampos de aço, aplicando massa plástica com auxílio de 

uma espátula. Não transportar o conjunto antes da secagem completa (ver embalagem). 

A mão-francesa, para apoio da bancada, é fixada por meio de parafusos e buchas. 

Para tanto, é necessário conhecer o percurso da tubulação na parede a ser perfurada, para evitar 

danos a canalização. As mãos-francesas devem ser instaladas entre as extremidades da bancada e a 

cuba. Nunca alinhar e nivelar pela posição dos furos. O prumo da mão-francesa pode ser obtido por 

meio de prumo de face ou nível de bolha. 

Especificação: Cuba de semi-encaixe redonda branca 45cm – L903 Deca ou Equivalente Aprovado. 

 

8.1.2. VASO SANITÁRIO E ASSENTO PARA BANHEIROS ACESSÍVEIS 

As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura 

entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. 

Na possibilidade de utilização do vaso existente, deve atingir altura acessível obtida pela execução de 

um sóculo sob a base da bacia convencional, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando 

no máximo 0,05 m. 

O sóculo (base) deve ser executado em concreto. De maneira alguma deverá ser utilizado tijolo 

cerâmico, pois a bacia poderá ceder e provocar um grave acidente.  

Observe que esta base deve ter todas as bordas arredondadas ou abauladas. 
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A pressão necessária para acionamento das válvulas de descarga dos vasos dos banheiros acessíveis 

deve ser de até 23N.  

Utilizar anel de vedação, parafusos (em latão cromado) e buchas apropriados para vasos sanitários. O 

mesmo esmero exigido na instalação das cubas deve ser observado na instalação dos vasos. O vaso 

não deve apresentar avarias nem restos de massa de rejunte na sua base que prejudique a limpeza 

visual da peça.  

A fixação dos parafusos deve ocorrer de maneira firme, sem folgas ou dificuldade de ancoragem da 

bucha no piso.  

Imperfeições no piso devem ser corrigidas antes do assentamento da cerâmica e do vaso, para evitar 

esse problema. Deve verificar se o vaso apresenta trepidações que coloquem em risco o usuário.  

Prever todos acessórios de fixação e ligação aos ramais de água/esgoto. Prever rejuntes/calafetação.  

Acessórios: 

a) Parafusos de Fixação  

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.  

Acabamento: do Fabricante.  

Aplicação: Para os vasos sanitários.  

b) Ligações (Tubos, Engates)  

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.  

Acabamento: Cromado.  

Aplicação: Para os vasos sanitários  

c) Anel Vedação  

Aplicação: na interligação entre a saída de cada vaso sanitário com o tubo de esgoto  
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d) Engate para água:  

Material: ligação flexível em aço inox  

Modelo de referência: Flexível com 40 cm.  

Aplicação: alimentação de água fria nos lavatórios dos sanitários. 

 

8.2. METAIS 

 

8.2.1. TORNEIRA DE LAVATÓRIO PARA BANHEIRO ACESSÍVEL 

Torneira para instalação no lavatório do banheiro acessível. O objetivo do uso desta torneira é 

atender ao disposto no item 7.8.2 na NBR 9050/2015 que dispõe sobre as especificações de torneiras 

para uso por pessoas com restrições motoras. A torneira instalada deverá ser do tipo alavanca e 

fechamento automático (com temporizador de 10s a 20s) com arejador antifurto (fixo), produzido 

em liga de cobre com acabamento cromado. A pressão exercida nesta alavanca para seu 

acionamento deve ser de no máximo 23N. 

 

8.2.2. TORNEIRAS DA COZINHA 

Aplicação: cozinha e tanque 

Para as pias e tanque com torneira de bancada, as torneiras deverão ser de mesa em metal cromado 

com arejador, 1166.C. LINK (Deca ou Equivalente Aprovado), padrão alto, com no mínimo 10 anos de 

garantia pelo fabricante. 

 

8.2.3. BARRAS DE APOIO PARA BANHEIROS ACESSÍVEIS 

Material: aço galvanizado ou inox de 2,5mm revestido com nylon ou PVC. Admissível também barra 

de alumínio com pintura epóxi branca ou com revestimento em nylon/PVC.  

Características: Devem suportar esforço de 1,5 KN em qualquer direção, ter diâmetro entre 3,0 e 4,5 

cm, estar firmemente fixada à parede e distanciada, no mínimo, 4 cm da desta.  

Comprimentos e localização:  

1 barra 17,5 cm (eixo) fixada à esquerda da cuba na saia da bancada; 

1 barra 55 cm (eixo) fixada à direita da cuba na saia da bancada; 

1 barra 80 cm (eixo) fixada atrás da bacia sanitária; 

1 barra articulada 80 cm (eixo) instalada conforme figuras abaixo: 
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75

20

 

PLANTA-BAIXA   VISTA FRONTAL   VISTA LATERAL ESQUERDA 

 

Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios necessários para 

instalação/funcionamento. Todas as barras serão arrematadas à parede ou porta com o uso de 

canopla. 

 

8.3. ACESSÓRIOS 

 

8.3.1. SIFÃO 

Sifão flexível de PVC para lavatório acabamento cromado.  

Aplicação: tanques, pias e lavatórios.  

 

8.3.2. ESPELHOS 

Espelhos para os banheiros, completo, com todos os materiais e trabalhos inerentes. 

Colocar sobre a bancada dos lavatórios ocupando toda a largura da parede. 

Tratam-se de espelhos em prata cristal de vidro 4mm. Colado sobre chapa de MDF com tratamento 

para resistência à umidade e ao cupim. Utilizar cola apropriada para espelho. Fixado à parede com o 

uso de parafusos cromados.  

Aplicação em todos os banheiros.  

Dimensões:  

� Banheiros padrão: 147x80, instalado a 120cm do piso acabado. 

� Banheiro P.N.E.: 142x100 instalado a 90cm do piso acabado. 

O plano dos espelhos deve coincidir com o dos revestimentos das paredes. 

8.3.3. INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS 

Os acessórios de banheiro: porta papel toalha, saboneteira para sabão líquido com dosador de 

empuxo e porta papel higiênico (rolão) serão afixados nos locais estabelecidos em projeto através de 

buchas e parafusos. 
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8.4. TANQUES E CUBAS DE INOX 

Os tanques e cubas de inox deverão ser nas dimensões recomendadas pelo projeto arquitetônico.  

Na omissão desta informação no projeto arquitetônico, os mesmos serão definidos pelo responsável 

nomeado pelo contratante e pelo autor do projeto arquitetônico.  

A saída de esgoto das pias e tanques deverá ser por válvula especificas para tanque ligadas a sifão de 

copo em metal cromado, cujas dimensões de entrada e saída deverão ser compatíveis com a válvula 

e a tubulação de esgoto.  

A entrada de água de pias e tanques com torneira de mesa deverá ser feita por meio de engates 

flexíveis de PVC ou metal cromado.  

Os metais deverão ser montados nas louças antes da sua colocação.  

Para as cubas de inox e para os tanques de inox de embutir, os mesmos deverão ser entregues 

colados na respectiva bancada. 

Será instalado na bancada tanque em inox, verificar se a bancada está preparada com o recorte 

adequado, centralizado com o ponto de esgoto. Encaixar a peça na bancada e aplicar massa de 

vedação sob as bordas.  

Efetuar as ligações de água e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento 

branco. 

 

8.5. BANCADAS EM GRANITO 

As bancadas de granitos deverão ser assentadas com cimento na cor, a fim de evitar manchas 

escuras após a secagem. 

Não serão aceitas bancadas danificadas ou com rachaduras. A CONTRATADA deve assegurar a 

perfeita limpeza da peça após sua instalação. Não serão aceitas instalações com restos ou excesso de 

silicone ou massa nas partes visíveis da cuba ou da bancada. A conexão entre a válvula de 

escoamento e a cuba deve ser apenas por meio de rosque amento, usando as vedações de borracha 

que acompanham a válvula. 

As bancadas deverão ser recebidas na obra com as “Saias” afixadas e com as cubas de embutir 

afixadas e os furos para torneiras já feitos na bancada. Este serviço de furo e colagem de cubas e 

saias deverá ser realizado pela marmoraria  

A mão-francesa, para apoio da banca, é fixada por meio de parafusos e buchas. 

Para tanto, é necessário conhecer o percurso da tubulação na parede a ser perfurada, para evitar 

danos a canalização. As mãos-francesas devem ser instaladas entre as extremidades da banca e a 

cuba, uma de cada lado. Para banca com mais de 2 m de comprimento, recomenda-se fixar pelo 
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menos três mãos-francesas. É preciso alinhar e nivelaras mãos-francesas pelo topo ou superfície de 

apoio, esticando uma linha de náilon. Nunca alinhar e nivelar pela posição dos furos. O prumo da 

mão-francesa pode ser obtido por meio de prumo de face ou nível de bolha. 

Sempre que houver junção das peças em granito nas suas extremidades, a junção deve ser em meia 

esquadria (45º) 

 

9. SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

O sistema de proteção proposto busca satisfazer as condições mínimas de segurança, objetivando 

dotar a sede de sistema de proteção suficiente para debelar princípios de incêndio, tendo em vista a 

perspectiva de salvaguardar bens e, sobretudo, vidas humanas. 

Todo e qualquer serviço referente às instalações de prevenção e combate a incêndios discriminados 

a seguir, deverão ser executados por profissionais habilitados, com a utilização de ferramentas e 

aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material; e obedecer aos cálculos, desenhos e 

memoriais de projeto. 

Em caso de divergências entre a especificação e os projetos fornecidos deverá ser consultada a 

fiscalização. 

 

9.1. PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

Respectivos extintores serão instalados a 1,60 metros do piso acabado, em locais visíveis, 

desobstruídos, de fácil acesso e devidamente sinalizado, como especificado no projeto gráfico 

Todos os extintores deverão possuir obrigatoriamente a identificação ou selo de conformidade do 

órgão de certificação credenciado pelo INMETRO, devem estar lacrados e com data de validade em 

dias. 

 

9.2. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Com vistas a orientar as ações de combate a incêndio e facilitar a localização das rotas de saída para 

o exterior da edificação, cada porta possuirá afixada no teto junto ao acesso do pavimento uma placa 

com indicação de saída de emergência, onde estará inscrita a palavra: “SAÍDA”, além de placas 

indicativas do sentido de orientação de rota de fuga a serem implantadas na circulação, cujas 

dimensões da placa serão de 40x20cm, devendo a placa ser confeccionada observando o detalhe 

constante do projeto e instaladas segundo a orientação abaixo: 

 I – A sinalização de portas de emergência contendo o dístico “SAÍDA”, deverá ser localizada 

imediatamente acima das portas, no máximo a 10cm da verga.  
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II – A sinalização de orientação das rotas de saída nas circulações deverá ser instalada de modo que a 

borda superior da placa contendo o pictograma de uma pessoa correndo e a direção a ser seguida 

esteja no máximo a 1,80m do piso acabado.  

A sinalização constará de dispositivos verticais, onde todos os extintores e possuíram sinalização 

vertical afixada na parede ou pilar, logo acima do mesmo, afastada 20cm dos mesmos, contendo 

indicativo do tipo de agente extintor disponível, exclusivamente para orientação de acesso e 

manuseio do respectivo aparelho extintor. 

 

10. PROGAMAÇÃO VISUAL 

Compete à CONTRATADA fornecer e executar os serviços de Programação Visual. 

O objetivo do Projeto de Programação Visual é dotar a Unidade de um sistema padronizado de 

sinalização, compreendendo a identificação e a orientação dos usuários no espaço interno. 

O conjunto de elementos do Sistema de Sinalização deve apresentar harmonia com a arquitetura e, 

ao mesmo tempo, ter aparência sóbria, adequada ao caráter da Instituição. Deve-se privilegiar o 

aspecto informativo e funcional sobre o decorativo, com os recursos formais – cores, tipos, 

pictogramas – sendo usados no interesse da identidade do sistema, da clareza da informação e do 

conforto visual do usuário. 

A CONTRATADA, deve se basear no projeto apresentado com as respectivas especificações para a 

execução, sendo que no caso de divergências entre a especificação e os projetos fornecidos deverá 

ser consultada a fiscalização. 

 

10.1. PLACAS ACRÍLICAS 

� TIPO 1 

Especificação: 

Placas 90x90cm em acrílico incolor 5mm, com impressão UV e recorte a laser da logomarca CREF7 

(85x85), conforme imagens do projeto arquitetônico. 

Localização:  

Recepção, fixar com suporte articulado centralizado na parede lateral a 120cm do piso acabado. 

Ante-sala da presidência, fixar com pinos de metal fosco a 10cm da parede lateral e a 110 cm do piso 

acabado. 

� TIPO 2 

Especificação: 

Placa 10x80cm em acrílico laranja 5mm, com impressão vertical da palavra “ATENDIMENTO”, altura 

35mm, cor 85% preto. 
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Localização:  

Corredor de acesso, fixada por canaleta preta a 20cm da lateral da porta de entrada da recepção, 

alinhada à parte superior do portal. 

� TIPO 3 

Especificação: 

Placa 110x25cm em acrílico laranja 5mm, com impressão vertical das palavras “ESPAÇO DO 

PROFISSIONAL >” e “< ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO”, altura 35mm, cor 85% preto, fonte a 

definir.  

Localização: 

Placa fixada por tirantes metálicos, com acabamento fosco, a 25cm do forro acabado. Centralizar 

entre rasgo de iluminação da recepção e instalar a 40cm após as divisórias. 

 

10.2. ADESIVOS 

TIPO A 

Vinil autoadesivo 85x85cm com logo do CREF7, instalado na porta do corredor central. 

TIPO B 

Vinil autoadesivo laranja 60x30cm com os nomes dos departamentos do Conselho, altura da fonte 

35mm, cor 85% preto.   

 

10.3. LETREIRO BALCÃO RECEPÇÃO 

Texto logomarca CREF7 em letras alto-relevo, com acabamento em aço inox preto, alturas: 65mm e 

50mm (maiúsculas); 42mm e 33mm (minúsculas). 

 

10.4. NOTAIMPORTANTE 

Materiais ou obras mal executadas poderão ser rejeitadas.  

Mesmo que determinados materiais tenham sido aceites em obra isso não isenta a CONTRATADA da 

obrigatoriedade de demolição dos trabalhos feitos, se for constatado que os referidos materiais não 

se comportam adequadamente uma vez assentes em obra. 

Trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessários para o cumprimento 

da presente empreitada, serão executados com perfeição e solidez, tendo em vista os regulamentos, 

normas e demais legislação em vigor, as indicações do projeto. 

 

11. DISPOSIÇÕES EXECUTIVAS FINAIS. 
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11.1. LIMPEZA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os aparelhos sanitários, pisos serão lavados, 

devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies 

completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere aos 

metais, ralos, torneiras, maçanetas, etc. Deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou 

falhas. Os procedimentos indicados acima se estendem a tudo que se refere à obra. 

Depois de terminada a obra a CONTRATADA é obrigada a remover do local, no prazo de 20 dias, os 

restos dos materiais, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a 

execução dos trabalhos. 

Dentro do prazo fixado atrás, a CONTRATADA procederá, ainda, e de sua conta também obras 

auxiliares de construção e a limpeza e regularização das zonas dos trabalhos. 

Se a CONTRATADA não cumprir o estipulado nos parágrafos anteriores mandará proceder à custa 

daquele aos referidos trabalhos finais em falta, não assistindo à CONTRATADA o direito a qualquer 

indenização pelo extravio ou outra aplicação que for dado aos materiais, equipamentos ou 

elementos removidos. 

A CONTRATADA poderá solicitar por escrito ao responsável nomeado pelo contratante a prorrogação 

do prazo fixado atrás com a correspondente suspensão, por igual tempo, do disposto no parágrafo 

anterior, mas a prorrogação só será concedida por motivo plenamente justificado. Justificado o prazo 

fixado se mostrar manifestamente insuficiente e desde que a CONTRATADA não tenha interrompido 

as remoções, desmontes limpezas e regularizações especificas. 

 

VIII.PROJETOS 

Os arquivos contendo os Projetosda referida reforma, encontram-se disponível para retirada 

mediante a apresentação de dispositivo de armazenamento (pendrive) junto ao responsável 

nomeado pela CONTRATANTE. 

Brasilia DF ___de ___________ de 2018. 

______________________________ 

Assinatura. 
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ANEXO IA- PLANILHAS DE QUANTITATIVOS 

LOTE 01 

QUANTITATIVO OBRA CIVIL 

Resumo: 

01. SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES     

01.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MES 2,00 

01.2 TRANSPORTE DE MATERIAS MES 2,00 

01.3 
PESSOAL OBRA (ALIMENTAÇÃO E 
TRANSPORTE) MES 2,00 

01.4 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE 
PESSOAL E MAQUINAS MES 2,00 

  
   02. PREPARAÇÃO DO LOCAL     

02.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DRY WALL M² 132,00 

02.2 DEMOLIÇÃO DE FORRO DRY WALL M² 423,00 

02.3 DEMOLIÇÃO PISO M² 75,00 

02.6 RETIRADA DE ENTULHO M³ 555,00 

  
   03. ESQUADRIAS     

03.1 PORTA DE VIDRO DA COPA-TANQUE UN 1,00 

  
   04. ACABAMENTOS     

04.1 REVESTIMENTO SALA PRESIDENCIA M² 12,00 

04.2 
REVESTIMENTO ATENDIMENTO-
COPA M² 15,00 

04.3 FORRO DE GESSO M² 423,00 

04.4 TAMPO DE GRANITO COZINHA M² 7,00 

04.5 SOLEIRA DE GRANITO ENTRADA M² 6,00 

04.5 TAMPO DE GRANITO PNE M² 2,00 

04.6 PAREDE DRY WALL A CONSTRUIR M² 85,00 

04.7 ESPELHOS DE CRISTAL  UN 7,00 

  
   05. PINTURA     

05.1 PVA EM TETOS M² 423,00 

05.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDE M² 220,00 

05.3 PINTURA CIMENTO QUEIMADO M² 180,00 

  
   06. PISO       

06.1 INSTALAÇÃO DE PORCELANATO M² 40,00 

06.2 INSTALAÇÃO VINILICO M² 38,00 

  
   

07. 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE E 
INCÊNDIO      
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07.1 EXTINTORES ABC UN 4,00 

07.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO UN 18,00 

  
   07. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS     

07.1 CUBA DE INOX UN 2,00 

07.2 SIFÃO - 1.1/2 - DOCOL UN 2,00 

07.3 TANQUE EM INOX PARA BANCADA  UN 1,00 

07.4 TORNEIRA EM INOX  UN 3,00 

07.5 DUCHA HIGIENICA  UN 7,00 

07.6 
CUBA SEMI ENCAIXE REDONDA 
BRANCA 45CM - DECA UN 1,00 

07.7 

TORNEIRA DE PRESSÃO 
AUTOMÁTICA PARA DEFICIENTE PNE 
COM ALAVANCA UN 1,00 

07.8 
SIFÃO METÁLICO COM COPO PARA 
LAVATÓRIO  UN 2,00 

07.6 
SIFÃO PARA TANQUE DOCOL 
CROMADO UN 1,00 

07.7 ACABAMENTO REGISTRO CELITE  UN 6,00 

07.8 
BARRA DE APOIO ARTICULÁVEL 
80CM DOCOL CROMADO UN 1,00 

07.9 
BARRA DE APOIO BRANCO 
CONFORTO 80CM UN 2,00 

07.10 
BARRA DE APOIO BRANCO 
CONFORTO 30CM UN 1,00 

07.11 TUBOS E CONEXÕES VB 1,00 

  
   08. MARCENARIA     

08.1 
ARMÁRIOS ATENDIMENTO AR 
COND. UN 2,00 

08.2 ARMÁRIO ALMOXARIFADO UN 1,00 

  
   09. VARIOS     

09.1 PROGRAMAÇÃO VISUAL VB 1,00 

09.2 TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO KL 30,00 
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ANEXO II 
Modelo de Composição do B.D.I. 

 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DEBONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS  BDI 
 

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC):Rateio do 
custo do Escritório Central da Empresa com 
pagamentos de: viagens, salário de pessoal, 
gerentes, consultores, materiais de consumo, 
equipamentos de escritório, serviços 
terceirizados, etc.;proporcional à Obra. 

 

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ):Valor 
necessário para corrigir o capital empregado 
na execução da obra, considerado no 
intervalo do início dos serviços até o efetivo 
recebimento de cada fatura, tomando como 
base o CDB. 

 

 

3.0 SEGUROS/GARANTIAS ( S ): Valor necessário 
para cobrir danos acidentais, súbitos ou 
imprevisíveis. Pode ser à própria obra ou a 
terceiros. 

 

4.0 RISCOS / IMPREVISTOS ( R): Situações 
previsíveis de produção e da economia 
(épocas de chuva, inflação, juros de mercado, 
atrasos de pagamento da contratante, baixa 
produtividade da MDO em determinadas 
regiões) 

 

 

5.0 IMPOSTOS SOBRE A RECEITA ( I )  

5.1 PIS  

5.2 COFINS  

5.3 ISS  

5.4 CPRB  

6.0 LUCRO ( L ): Provisão onde será retirado o 
lucro do construtor, após o desconto de todos 
os encargos decorrentes de inúmeras 
incertezas que podem ocorrer durante a obra 
(assessorias jurídicas, falhas no orçamento, 
etc) 

 

 

 PERCENTUAL DO BDI POR VALOR DE OBRA  

 BDI=(((1+A)*(1+B)*(1+C)/(1-D))-1)*100  

 A= ( AC + S + R )/100  

 B= DESPESAS FINANCEIRAS/100  

 C= LUCRO/100  

 D= IMPOSTOS/100  
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Obs.: Em atendimento a Lei 13.161/2015, torna-se facultativo 
o sistema de tributação substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º. 
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ANEXO III 

Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 
 

      SERVIÇOS        TOTAL          MÊS 1          MÊS 2           MÊS 3 

1  Serviços 
Iniciais 

    

2  Administração 
da obra 

    

3  Demolições e 
retiradas 

    

4  Paredes     

5  Revestimento     

6  Esquadrias     

7  Cobertura     

8  Pavimentação     

9  Louças e 
Metais 

    

10  Pintura     

11  Instalações 
elétricas 

    

12  Instalações 
Hidráulicas 

    

13  Instalações 
Sanitárias 

    

14  Instalações 
rede e lógica 

    

15  Diversos     

16  Limpeza     

 Total sem BDI     

 BDI     

 Total com BDI     
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ANEXO IV 
Modelo de Declaração de Vistoria 

 
Convite n. 004/2018 
 

TERMO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES TERMO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES 

 

 

Na forma do inciso III do artigo 30 da Lei n. 8.666/93, declaro que a empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.______________, através do 

Sr.__________, CPF n. ________ e Cédula de Identidade n. _______, devidamente 

identificado, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, através de 

vistoria no local onde serão executados os respectivos serviços, mediante inspeção e 

coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da 

proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes. 

 

 

Brasília, ______ de __________________ de 2018. 
 
 

 
___________________________________________ 

Representante da empresa (colocar carimbo) 
TELEFONE: _____________________________ 
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ANEXO V 
Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 

 
 

Convite n. 004/2018 
 

 

EMPRESA “________________________________________”, inscrita no CNPJ sob 

o nº ____________________, sediada à ________________________________________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº________________ e do CPF nº ________________, declara, sob as penas de Lei, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar do certame acima 

indicado, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades previstas na Lei n. 8.666/93, 

caso venha a ensejar o retardamento da execução do certame, não mantenha a proposta, 

falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo, faça declaração 

falsa ou cometa fraude fiscal. 

 
Brasília, ______ de______  de 2018. 

 
 

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional) 
- Representante Legal - 
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ANEXO VI 

Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor 

 

Convite n. 004/2018 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

[Nome da Empresa] inscrita no CNPJ sob n.º [Indicar], por intermédio de seu 

representante legal o (a) Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da 

Carteira de Identidade n° [Número da Carteira de Identidade] e do CPF N.º. [Número do 

CPF], declara para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n. 8.666/93, 

acrescido pela Lei n. 9.854/99, em conformidade com o previsto no Inciso XXXIII, do Artigo 

7º, da Constituição Federal de 1988, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

14 (quatorze) anos. 

 

 
___________________ 

Local e Data 
_____________________________________ 
[Nome do Representante Legal da Empresa] 

[Cargo / Telefone] 
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ANEXO VII 
Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Convite n. 004/2018 
  

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa 

Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da 

Empresa Licitante], forneceu à empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do 

atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no 

[endereço da Empresa Emitente do atestado], serviços relacionados à Assessoria Jurídica 

pelo período mínimo de 02 (dois) anos consoante certificados no Atestado(s) fornecido(s) 

ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª Região.  

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que 

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.  

 

 

__________________________ 
Local e Data 

___________________________________________ 
[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF7/DF 
Licitação nº 005/2018 - Carta Convite nº 004/2018  

 

ANEXO VIII  
Minuta do Contrato  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA SÉTIMA REGIÃO – CREF7/DF, 
doravante denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o n.03.677.113/0001-14, 
com sede na SGAN Quadra 604, Conjunto C, Asa Norte, Brasília-DF neste ato representado 
por seu Presidente, Conselheiro Patrick Novaes Aguiar, Profissional de Educação Física, 
CREF 003132-G/DF e __________________, doravante denominada CONTRATADA, com 
endereço em ______________________, inscrita no CNPJ (CPF) sob o n.___________, 
neste ato representado por ___________________________, ajustam o presente 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL A RESTAURAÇÃO SEM AMPLIAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE ONDE FUNCIONARÁ O CREF7/DF, nos termos das Leis 
n. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com os termos do Processo Licitatório de n. 
005/2018 – Convite n. 004/2018, que fazem parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada pela 
CONTRATADA datada de ________, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá 
pelas Cláusulas Seguintes. 
  
CLÁUSULA 1 - DO OBJETO  
 
1.1 A restauração sem ampliação das instalações físicas da sede do CREF7/DF, localizada à 
QS 1 - Rua 210, Lotes 19, 21 e 23, Salas 730/738 - Taguatinga, Brasília - DF, CEP: 71950-550.  
 
CLÁUSULA 2 – PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ (---------------------
---).  
2.2 A execução do presente objeto se dará sob o regime de empreitada por preço global, 
de acordo com as especificações descritas na Cláusula I acima.  
 
CLÁUSULA 3 – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
 
3.1 Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente 
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais.  
3.2 No Boletim de Medição devem constar:  
a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;  
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b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;  
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 
acumulado e o saldo contratual;  
d) o número do contrato;  
e) o número de ordem da medição;  
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.  
3.3 Anexo ao boletim de medição deverá constar a respectiva memória de cálculo 
detalhada e fotos dos serviços executados.  
3.4 Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou 
retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao 
boletim.  
3.5 Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que 
ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados 
no Livro de Ocorrências.  
3.6 No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.  
3.7 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
3.8 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e seus anexos.  
3.9 O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, 
ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato 
e anexos para a efetivação do pagamento.  
3.10 A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados.  
3.11 O CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, além das 
discriminadas anteriormente de qualquer tributo ou contribuição determinada por 
legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou não nos casos em 
que for facultativo.  
3.12 As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao 
documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 1.234/2012 e IN SRF 1.244/2012, ou 
outras que as substituírem, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de 
informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de 
se não o fizerem, se sujeitarão à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o 
valor total do documento fiscal.  
3.13 Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento 
e na qual seja citada a CONTRATANTE na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, 
fica a CONTRATANTE autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes 
aos depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da 
Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão 
levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da CONTRATANTE.  
3.14 Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à 
satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor 
devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente.  
3.15 Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em 
julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA 
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atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro-rata 
tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos 
depósitos recursais. 
3.16 Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a 
CONTRATANTE seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos 
recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor 
liberado.  
3.17 Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, 
motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a 
data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula:  
AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP  
Onde:  
AF = Atualização Financeira;  
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
3.18 É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do 
serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas 
medições subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA 
será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.  
3.19 Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do 
CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira.  
3.20 Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após 
a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, 
incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira.  
3.21 O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item deste Contrato que trata desse 
ato, podendo o CONTRATANTE realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de 
entrada no protocolo do CONTRATANTE, da documentação de cobrança, desde que os 
documentos estejam corretos.  
3.22 Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem de 
prazo, a da emissão pelo CONTRATANTE do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
3.23 Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidão 
Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, 
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com 
finalidade de Averbação), sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e 
retenção dos créditos.  
3.24 O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  
3.24.1 - Execução defeituosa dos serviços;  
3.24.2 - Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;  
3.24.3 - Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE quer proveniente da Execução 
do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos 
contratuais;  
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3.24.4 - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará 
retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;  
3.24.5 - Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar o CONTRATANTE;  
3.24.6 - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.  
3.25 O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas 
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas 
divergentes.  
 
CLÁUSULA 4 – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA  
 
4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de XXX (prazo por extenso) dias 
corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, sendo:  
4.1.1 - XXX (xxxxxxx) dias consecutivos para execução das OBRAS/SERVIÇOS, Incluídas a 
mobilização e desmobilização; e 
4.1.2 – XX (xxxxxx) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e Recebimento 
Definitivo das obras e serviços.  
4.2 O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de XXX (prazo por 
extenso) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 
hipóteses elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.  
4.3 O endereço da obra é Rua da Alegria, nº 395, Centro – São Luís, Maranhão.  
 
CLÁUSULA 5 - DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA  
 
5.1 A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à 
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura 
constatada na sua execução.  
5.2 A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, 
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços 
contratados.  
5.3 A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico” 
indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com 
amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços 
contratados.  
5.4 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da 
equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de 
Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva 
capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à 
análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior.  
5.5 A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os 
critérios estabelecidos no Edital da Licitação que originou este Contrato, e deverá ser, no 
mínimo, igual a do substituído.  
CLÁUSULA 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6.1 As despesas decorrentes do presente contrato estão previstas no orçamento do 
presente exercício e correrão à conta do elemento despesa nº 6.2.2.1.01.02.002 – 
Reformas do plano de contas em vigor. 
 
CLÁUSULA 7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE  
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7.1 Cabe Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 
constituem obrigações da contratada:  
a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 
técnicas, instruções adotadas pela CONTRATANTE e determinações por escrito da 
fiscalização;  
b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços 
executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 
pessoas e dos bens móveis e imóveis;  
c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS, autenticado pela CONTRATANTE, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA 
anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à 
CONTRATANTE, quando da medição final e entrega das obras.  
d) Credenciar como profissional técnico responsável aquele indicado para fins de 
comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à 
aprovação da CONTRATANTE e desde que atendidas às condições originais de habilitação;  
e) Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de 
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, bem como os equipamentos necessários 
para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e 
obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à 
CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;  
f) Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;  
g) Permitir e/ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e 
hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;  
h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
h.1) Caso a CONTRATANTE execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 
independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços 
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;  
i) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;  
i.1) Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a 
bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a 
CONTRATANTE lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de 
direito;  
j) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 
outro não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;  
k) Arcar com as despesas referentes às taxas de água e luz da obra;  
m) Comunicar por escrito ao setor do CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento;  
n) Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos 
serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;  
o) Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.  
o.1) O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo 
para aplicação das sanções contratuais.  
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o.2) O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua 
própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;  
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, 
componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo 
com as disposições deste Contrato;  
q) Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para 
a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;  
r) Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em 
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;  
s) Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe 
de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, 
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;  
t) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
objeto desta licitação, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  
u) Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório 
e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 
CONTRATANTE;  
v) Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos 
adotados pela CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução dos serviços; 
w) Apresentar relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados;  
x) Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 
da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos 
órgãos de controle interno e externo;  
y) No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da 
CONTRATADA ou de seus subcontratados, resolver imediatamente a pendência ou 
submeter o assunto à Justiça do Trabalho.  
7.2 A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de 
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CONTRATANTE.  
7.3 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.  
7.4 Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA 
será responsável, ainda:  
a) Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;  
b) Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou 
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto 
deste Contrato;  
c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da 
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem 
embargadas ou tiverem a sua execução suspensa;  
d) Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 
Contrato;  
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e) Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato.  
 
CLÁUSULA 8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
8.1 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem 
obrigações da contratante:  
a) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;  
b) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 
c) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas 
no Cronograma Físico-Financeiro;  
d) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos 
serviços executados, medidos e aceitos;  
e) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;  
f) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e 
no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a 
garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação 
pertinente;  
g) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 
estipuladas neste Edital.  
h) Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas 
ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  
i) Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou 
instruções verbais recebidas;  
j) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado 
que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;  
k) Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de 
multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE;  
l) Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa 
correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.  
m) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA 
dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE 
para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.  
n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão 
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no 
estudo e interpretação dos mesmos;  
o) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas 
à execução dos serviços.  
p) Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;  
q) Designar a fiscalização do contrato ou da obra; 
r) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART da fiscalização antes da 
emissão da ordem de serviço.  
 
CLÁUSULA 9 – DA RESCISÃO  
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9.1 O presente contrato poderá ser rescindido, por qualquer das partes, a qualquer tempo, 
mediante comunicação prévia, sem prejuízo do pagamento das despesas geradas até a 
data do pedido.  
9.2 O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte, por constituir motivo de rescisão.  
9.3 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de 
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a 
qualquer indenização os seguintes casos:  
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;  
b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no 
prazo estipulado;  
c) Atraso injustificado na entrega dos equipamentos;  
d) Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;  
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto;  
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  
g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67, 
da Lei n. 8.666/93;  
h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o 
falecimento do contratado;  
i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a 
Juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato;  
j) O valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou 
após o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;  
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação 
conferida pela Lei 9.854/99.  
Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e 
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei n. 8.666/93, com aplicação do art. 80 da 
mesma Lei, se for o caso.  
 
CLÁUSULA 10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1 O presente contrato se regerá pelas disposições da Lei n. 8.666/93 e Código Civil 
Brasileiro, não podendo, em hipótese alguma, ser alegada, unilateralmente, qualquer 
relação de emprego pela Consolidação das Leis do Trabalho.  
10.2 O Contratado manterá durante toda a execução do contrato as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na contratação.  
 
CLÁUSULA 11 - FORO  
 
11.1 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor 
e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.  
 

Brasília-DF, ____, de ________ de 2018.  
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Contratante: 

__________________________________________ 
Presidente do CREF7/DF 

 
Contratada: 

___________________________________________ 
 

Testemunhas: 
 
_____________________________________ 
CPF: 
 
 
_____________________________________ 
CPF:  


